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Scurt pe doi din colţul hărţii
urmare din pagina 1
Hardughia lui Ceauşescu are nevoie de diverse „ﬁnisaje cu o calitate deosebită şi decoraţiuni de excepţie”, care să ducă la creşterea „nivelului de trai” al celor ce muncesc
acolo. Oare nouă, celor din popor, când o să
ne vină rândul să ne bucurăm de atenţia aleşilor? Poate pe când s-or termina banii... *
În lipsă de alte subiecte, data alegerilor parlamentare a fost una din temele politice cele
mai dezbătute ale săptămânii care a trecut.
27 noiembrie, 4 sau 11 decembrie? Nu dă
bine nicicum! Prima propunere ar pica prea
devreme şi onorabilii noştri parlamentari se
plâng că ar pierde nişte zile de mandat. A
doua variantă cade ﬁx după Ziua Naţională
şi politicienii par a se teme că poporul va ﬁ
încă ameţit de fasolea cu cârnaţi şi pălinca
ﬁartă. Iar 11 e deja prea aproape de sărbători
şi, după cum spunea Liviu Dragnea, la acea
dată românii vor ﬁ iremediabil pierduţi pentru orice fel de alegere raţională, cel puţin
până după Bobotează. Totuşi, cea mai bună
variantă pare a ﬁ data de 4 decembrie. Poate, făcător de minuni, cum îl ştim încă din
copilărie, ne aduce Moş Nicolae un guvern
cumsecade. Că de la politicieni nu mai e nimic de aşteptat. * Apropo de posibilii şeﬁ ai
unui viitor guvern. Evident că, în lipsă de
alte soluţii, se mizează şi aici pe reciclaţi.
Tăriceanu, de exemplu, ar ﬁ un pretendent
serios. Foarte bine! Atunci, pentru demnitari, statul la cozi va deveni mai mult decât
opţional. Prin lege! * Când nu scrie petiţii,
pentru a-şi păstra titlul de doctor, la care a
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Cu durere în suﬂete anunţăm trecerea în neﬁinţă a dragei noastre mame,
bunici şi soacre,
FLOARE NEŢ,
la 65 ani, după o grea suferinţă. Înmormântarea are loc azi, 29 august 2016,
ora 15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Fiica Diana cu
familia. (651)

 Suntem alături de copiii noştri,

Gabriel şi Codruţa, la durerea pricinuită
de decesul cuscrei noastre dragi,
FLORICA NEŢ.
Fam. Petcheşi Alex şi Ileana. (648)

renunţat public deja de câteva ori, Ponta – se
pare grav afectat intelectual de această sumbră perspectivă – bate câmpii. A zis că, la
alegerile prezidenţiale, românii din diaspora
s-au aşezat şi de trei-patru ori la coada din
faţa secţiilor de votare, pentru a se vedea „la
televizor”. Dincolo de faptul că ex-premierul
insinuează din nou că scrutinul pentru cea
mai înaltă funcţie în stat ar ﬁ fost viciat (şi
autorităţile tac!), e clar că nici Ponta n-a prea
stat la coadă în viaţa lui. Altfel, puiul micilor
nomenclaturişti ar şti că nu e nicio plăcere în
chestia asta. Dimpotrivă! * Scandal. Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene,
îl acuză – via Facebook – pe fostul secretar de la Interne, Marius Dobre, că ar ﬁ deturnat un proiect în valoare de 16 milioane
de euro pentru a cumpăra ceasuri, şepci şi
stickuri de memorie. Trecând peste faptul
că asemenea „dezvăluiri” nu se fac pe pagini de socializare, ci la DNA, acceptând că
Ghinea, în calitate de fost ziarist, mai poate
avea astfel de puseuri care îl împing să facă
dreptate pe cont propriu, trebuie să remarcăm că acuzatul ar ﬁ putut totuşi să ﬁe plin
de bune intenţii. Utilizate în campania electorală, ﬂecuşteţele pe care Dobre intenţiona
să le cumpere i-ar ﬁ făcut fericiţi pe toţi românii. S-ar ﬁ lansat şi dus la îndeplinire, cu
succes, programul guvernamental „Primul
ceas”, ar ﬁ fost rezolvate deﬁnitiv problemele de memorie ale întregului popor care,
de fericire, şi-ar ﬁ putut, în sfârşit!, scoate
şapca înaintea unor politicieni atât de înţelepţi. * Dosarul Revoluţiei a fost redeschis.
A câta oară?! Au să-l tot deschidă şi au să-l



Suntem alături de cumnata noastră Codruţa Petcheşi, la trecerea în neﬁinţă a mamei sale dragi,
FLORICA NEŢ.
Dumnezeu s-o ierte. Fam. Mihaela şi
Alexandru Petcheşi. (649)



Împărtăşim durerea pricinuită de
decesul
FLORICĂI NEŢ,
mama cumnatei noastre Codruţa Petcheşi. Dormi în pace. Familia Monica şi
Szilard Ardelean. (650)

 Alăturăm lacrimile noastre ce-

lor ale voastre, dragă Codruţa Diana,
Gabriel, Iulian şi Maia, la pierderea dragei voastre mame şi bunici. Nu există cuvinte care să poată alina durerea şi tristeţea atunci când o ﬁinţă dragă pleacă
de lângă noi. Ne sunt suﬂetele împietrite de durere la aﬂarea veştii dispariţiei
premature şi nedrepte, a surorii şi mătuşii noastre,
FLOAREA NEŢ.
O căutăm şi nu o mai găsim, o aşteptăm şi nu mai vine. Ne rămâne doar
amintirea şi un dor nestins în inimă, singurul loc de unde nu va mai pleca niciodată, draga noastră soră şi mătuşă,
FLORICA.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace. Suntem cu gândul şi cu suﬂetul alături de voi. Zorica şi Rodica Stan.
(653)

 Sunt alături de tine, Codruţa, de

familia ta, şi vă împărtăşesc durerea în
aceste momente grele când vă despărţiţi
de mama şi bunica voastră dragă. Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Liana. (655)

închidă până când nu va mai conta „cine-a
tras în noi 16 – 22” sau cel puţin până moare Iliescu... «„Prietenii” (lui) ştiu de ce!”». *
După eclatantul succes al cărţii sale – scrisă
de alţii – „Pas cu pas”, preşedintele Iohannis
a fost tradus în limba chineză. Treaba a fost,
din câte se pare, aranjată de statul român, în
vederea Târgului de carte de la Beijing. Uite
aşa ajunge omul să aibă – curat – câte şase
case. Păi, China e o piaţă de peste un miliard
de potenţiali cititori! După Ion Iliescu, preşedintele care, deşi a scris şi el, s-a încăpăţânat să rămână „sărac şi cinstit”, avem acum
un şef de stat care ţine morţiş să publice şi să
se îmbogăţească. * Record naţional la traseism politic. În numai 48 de ore, PRU a transferat şase deputaţi. Printre aceştia şi Marius
Manolache, ﬁnul lui Victor Ponta. De aici
s-a şi iscat o isterie politică generală. Cică,
redescoperind „Mândria de a ﬁ român”, însuşi fostul preşedinte al PSD ar putea trece la partidul înﬁinţat de Bogdan Diaconu.
Bietul Ponta a fost nevoit să îşi întrerupă
şirul contestaţiilor şi lucrul la noua sa teză
de doctorat pentru a da explicaţii, prin SMS,
activului de partid cum că nu pleacă nicăieri. * Cea mai scumpă budă publică din
România a costat 370.000 de euro şi se aﬂă
în cetatea din Alba Iulia. E aşa de scumpă
ﬁindcă la realizarea ei s-a insistat pentru
„punerea în valoare a zidului medieval”, o
anexă îngropată a vechiului Palat Princiar.
Fiind vorba de o „anexă”, poate că tot budă
a fost. Deci, de banii ăştia, poate tot omul să
se ducă acolo unde şi prinţul se ducea pe jos.
Să mai spună cineva că România nu preţu-

ieşte egalitatea! Scump, dar face! * Liberalii
s-au întrunit la munte, la Braşov, dar într-o
atmosferă mai laică decât băsiştii. Îmbătaţi
de aerul tare, capii PNL au promis că, dacă
partidul va ajunge la guvernare, salariile
bugetarilor vor mai creşte o dată, cu 22%.
Vin alegerile şi, din câte se pare, cum clasă de mijloc nu mai avem, PNL a pus ochii
pe electoratul tradiţional al PSD, angajaţii
statului. De altfel, s-au auzit şi propuneri
privind transformarea zilei de sâmbătă în zi
lucrătoare. Ce mai drăcie! Să ﬁ fost dreapta
penetrată de stânga sau aripa PDL vorbeşte
prin gura „vechilor” liberali?! * S-ar putea
să ﬁm contemporani cu primul faliment al
unui judeţ din România. În comuna Mestecăniş, din judeţul Suceava, a fost construită
o groapă de gunoi. Cum investiţia, realizată
cu peste 50 de milioane de euro – bani europeni, se aﬂă într-o arie protejată, ea nu poate
ﬁ dată în folosinţă. Aşa că, dacă va ﬁ nevoită
să returneze Bruxellesului banii cheltuiţi a
proasta, administraţia suceveană va declara
falimentul. Concluzia nu poate ﬁ decât una
singură: actuala clasă politică şi clientelară
e falimentară! * E groasă şi e de rău! Mai
bine zis e urât de tot. Preşedintele Iohannis
pare că a fost prins cu minciuna. Deşi a spus
că îşi va petrece vacanţa în Germania, ar ﬁ
fost fotograﬁat pe aeroportul din Palma de
Mallorca. Poate că a greşit. Voia să spună
că, din Germania, are legătura aeriană spre
cea mai nouă destinaţie exotică pe care era
musai să o bifeze anul acesta. *
 Cetăţeanul surmenat



Familia mulţumeşte celor care
prin prezenţă, mesaje sau anunţuri au
fost alături de noi, la pierderea soţiei,
mamei şi bunicii dragi,
ANA MOŢOC.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
(654)

comemorări

 Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de o ﬁinţă dragă. Tim-

 Mulţumim tuturor celor care prin

prezenţă, ﬂori şi condoleanţe au fost alături de noi, în momentele grele, la însoţirea pe ultimul drum a mătuşii noastre
MAGDA GRIGORESCU.
Fam. dr. Eduard Cavaşi.

pul tace şi trece, dar durerea din suﬂetele
noastre a rămas aceeaşi ca în urmă cu 20
de ani, când a plecat la cele veşnice iubitul nostru soţ, tată şi bunic,
GHEORGHE CERNEA.
Chipul său blând a rămas în imaginea

 Ne alăturăm cu toată compasiu-

nea durerii verişoarelor noastre, Livia,
Marinela şi Claudia, la despărţirea de cel
care le-a fost un soţ şi un tată iubitor,
PETRU CUCIULA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar
pe cei rămaşi să-i mângâie şi să-i ocrotească. Marioara şi Cornel Gârba. (656)



Trecerea în eternitate a colegului
şi prietenului nostru,
dr. VASILE POP,
medic primar pediatru, ne-a întristat profund. Prin înalta sa pregătire profesională a contribuit eﬁcient la reorganizarea asistenţei medicale pediatrice
bihorene. Fie-i ţărâna uşoară. Sincere
condoleanţe familiei îndoliate. Dr. Olga
şi George Filip. (5872)

 La trecerea în eternitate a priete-

nului nostru
VASILIU MATEOC,
ne exprimăm profundele noastre regrete şi transmitem familiei îndoliate sincere condoleanţe. Fam. dr. Olga şi
George Filip.

noastră. Te-ai retras liniştit, aşa cum ai
trăit, în lumea celor buni şi drepţi. Dumnezeu să te odihnească în pace! Soţia Viorica şi familia îndurerată. (627)



Păstrând neştearsă amintirea,

aducem un pios omagiu de dragoste şi
neuitare celui care a fost soţul şi tatăl
nostru drag,
TEODOR ALBITER.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Soţia Mihaela, ﬁul Tudorel şi ﬁica Teodora. (604)

 Azi, se împlinesc 11 ani de lacrimi şi dor de când dragul nostru ﬁu,
frate şi unchi,
VIOREL MURG,
ne-a părăsit. Dumnezeu să-l odihnească. Familia îndurerată. (652)

